
Pärnu Kesklinna Lasteaed

Nii armas, väike, 
hubane,
on parim paik me 
lastele! 



Lasteaia omanäolisus

� Rühma nime sidumine õppe-ja 
kasvatustegevusega

� Keskkonnateadliku ja loodussõbraliku � Keskkonnateadliku ja loodussõbraliku 
eluhoiaku kujundamine

� Terviseedendus



Rühma nime Lepatriinu sidumine 
õppe-ja kasvatustegevusega
Meie rühmas elab lepatriinu Liina, kes on lastele
hea sõber, seltsiline ja lõbus  mängukaaslane.Ta
on meie rühma liige. 
Liinal on  perekond – ema Teele, isa Teodor, vend 
Paul ja õde Tiina. Peres on kasulaps Kaspar. 
Liinal on ka vanavanemad - vanaema Leeni ja 
vanaisa Tõnn. 
Neil kõigil on ühine perekonnanimi – Lepp.
Mängides ja tegutsedes koos lepatriinu Liina ja
tema toreda perega,  löövad laste  silmad särama.







Õuesõpe lepatriinu rühmas

� Lepatriinu lennutee - õueala,õpperada

� Kodupaik - puud,põõsad, linnud, loomad

� Talvekorter - maapind, taimestik

� Taimelava – lillepeenar� Taimelava – lillepeenar

� Leiulaud, aardelaegas

� Oma rühma puu, lind, põõsas, lill

� Salapaik

� Vitamiinivaramu – ravimtaimed, jõujook







Veel tegemisi õues

� Putukajaht luubiga ja luubita

� Sügise varaait – sügisnäitus, looduslik materjal

� Seemne sisse vaatamine – kastanimuna, 
tammetõru jm tammetõru jm 

� Käsitöökoda – meisterdamine, maalimine 

� Rändamine 

� Rühma sünnipäev, nimenädal 







Lepatriinu nädal

1.Päev – taimelava lillepeenar. Igal lapsel paber 
lille piltidega, leia, mis lilled peenral õitsevad

2. Päev – kodupaik. Puudega tutvumine, 
puuraamatpuuraamat

3. Päev – lennutee, väike õpperada, tegevused, 
mängud õpperajal

4. Päev – uurimisretked salapaigas

5. Päev – otsimismäng “ Leia Liina” orienteerumine 
õuealal



Tunne puid

Ma olen puu, ma olen okaspuu. 
Mul on oksad all ja ülal, vasakul ja paremal. Mul on 
okkad okste küljes, mis on väga teravad. Mul on 
käbid kõrgel ladvas, olen ikka igihaljas?käbid kõrgel ladvas, olen ikka igihaljas?
Ma olen puu, ma olen lehtpuu. Mul on oksad 
kõrgel taevas, lehed laiad nagu 
laevad, igal lehel haru viis, minu käel ka sõrmi viis. 
Õitest valget värvi kumab, sügisel mul otsas 
munad?



Õuesõpe õuealal

� Häälikuõpetus vahtra all

� Orienteerumine õuealal – ma näen...

� Väike õpperada – lauamäng

� Puude raamatud� Puude raamatud

� Tegevus liiklusväljakul

� Lepatriinu keks – tähtede, numbrite tundmine

� Luuremängud – aarde otsimine, kirpude jaht



Lepatriinude aiapidu







Tegevused õuealal koostöös 
lastevanematega

� Ühisüritused õuealal – isadepäev koos 
luuremänguga “ Tunne oma õueala”

� Lasteaia sünnipäev õuealal koos erinevate 
mängudega looduse tundmaõppimiseksmängudega looduse tundmaõppimiseks

� Rühmade sünnipäevad 
� Piknikud, sportlikud üritused, maastikumängud, 

tegevused väikesel õpperajal
� Sügisandide näitus 







Avatud tegevused – õuesõppe 
päev  Pärnu linna lasteaednikele

� Lepatriinud otsisid kevadet ja meisterdasid 
kaseraamatu

� Naaskelnokad uurisid elus ja eluta loodust� Naaskelnokad uurisid elus ja eluta loodust

� Metstötsid kallistasid oma puud ja mõõtsid 
puutüve ümbermõõtu

� Naerupuud jahtisid aaret



Aarete jaht – maastikumäng 6-7a 
lastele

Valitakse 3 kaptenit.  Iga kapten saab ühe tähe

K,P,T. Ülejäänud  lapsed võtavad kotikesest

tähe. Moodustunud 3 rühma mõtlevad nime, mis 

algab nende tähega ja seotud metsaga. Õuealal algab nende tähega ja seotud metsaga. Õuealal 

on peidus kolm aaret. Selleks, et need leida, tuleb

lastel lahendada ülesanded. Igas punktis on karp 

ülesandega ja järgmise punkti asukohaga.    



Ülesanded

Ülesanne 1 

5 ämbrit tähistatud numbriga (1, 2, 3, 4, 5). 

Käbid või kastanimunad. Laps peab viskama 

käbi kahte ämbrisse ja koostama ülesande ning käbi kahte ämbrisse ja koostama ülesande ning 

kirjutama selle pulgaga mullale. N. 2+3=5. Kui 

kõik lapsed on ülesande täitnud, leiavad nad 

uue kirja. 



Ülesanne 2

Paber ruudustikuga. Igas ruudus üks täht. 

Kirjuta sõna, mis algab antud tähega ja seotud 

metsaga. Iga laps kirjutab sõna. metsaga. Iga laps kirjutab sõna. 

Ülesanne 3

Lühijutu koostamine ja selle järgi pildi 

joonistamine, teema mets



Ülesanne 4

Pildil lindude tundmine. Iga laps saab erineva 

linnu pildi. Nimeta, kes on pildil.

Ülesanne 5Ülesanne 5

Orienteerumine. Liivakasti kõrval on lipp. Aare 

asub lipu juurest 3 sammu otse liivakasti poole 

ja 2 sammu vasakule. Aarded on liiva all. 

Lapsed peavad need välja kaevama.  



Tegemised Pärnu Kuninga Tänava 
Põhikooli õpetajatega

� Algklasside õpetajad õppisid tundma meie 
õueala taimestikku õp Margiti juhendamisel

� Meie õueala kujundamine õpikeskkonnaks � Meie õueala kujundamine õpikeskkonnaks 

� Projekt - Keskkonnainvesteeringute keskuse 
toel  kujundatakse õueala skeem ja tähistatakse 
eriliigilised puud-põõsad.





Kui lepatriinul tuju hea

1. Kui mul tuju hea, siis käppi siputan

2. Kui mul tuju hea, siis tundlaid keerutan

3. Kui mul tuju hea, siis tiibu lehvitan

Kui mul tuju hea, siis silmi teritan4. Kui mul tuju hea, siis silmi teritan

5. Kui mul tuju hea, siis kirpe kraban ma

6. Kui mul tuju hea, siis ringi tiirutan

7. Kui mul tuju hea, siis hüüan ah, ah, haa!



Johannes Käis õpetajale

Ole huvitatud oma tööst, 
ole iseseisev, ole vaba.
Uuri, katsu järele, vaidle. 
Püüa töötada eeskujulikult, Püüa töötada eeskujulikult, 
aita eriti nõrgemat. 
Tunne rõõmu oma tööst!



Tänan vaatamast ja kuulamast!

Inna RõbakovaInna Rõbakova

Pärnu Kesklinna Lasteaia

Lepatriinu rühma õpetaja

Saaremaal 11.augustil 2011 aastal


